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HIkMeT SUgOer eI OLLUT 
tyytyväinen sneaker-myymälöiden tarjoa-
miin tuotteisiin ja oli etsimässä valmistajaa, 
joka osaa toimia pelkän markkinoinnin 
lisäksi myös tuotekehityksessä ja pystyisi 
tarjoamaan parasta laatua, sekä toteutta-
maan Hikmetin vision sneaker-hoitotuot-
teista. Ja hän löysi oikean kumppanin joka 
on Collonil. 

Collonil on pitkän historian omaava 
berliiniläinen valmistaja, joka on tuonut 
uusia innovaatioita kengänhoitoon jo 
vuodesta 1909 lähtien. Collonil on myös 
laatuvalmistaja, joka tekee kaikki kemikaali-
tuotteet itse omassa tehtaassaan, eikä ole 
vienyt tuotantoaan halpamaihin.   

Hikmetin runsas kokemus lenkkarien 
kehityksestä ja markkinoinnista, sekä 
hänen sisäpiiritiedot sneaker-yhteisöissä 
yhdistettynä Collonilin asiantuntemukseen 
kengänhoito- ja nahanhoitotuotteiden 
kehittämisessä toimi yhteistyön pohjana, 
kun he lähtivät kehittämään täysin uutta 
ajatusta sneakereiden hoitoon.

Hikmet Sugoerille on myös erittäin 
tärkeää, että ollaan liikkeellä aidosti laatu 
edellä. ”Kyse ei ole pelkästään brändistä, 
joka osuu uuteen markkinasegmenttiin. 
Kyseessä on syvempi ymmärtäminen mitä 
sneaker yhteisössä oikeasti tarvitaan ja 
tarjotaan siihen parhaat mahdolliset tuot-
teet”, Hikmet kertoo.  

”Mistä löytyvät parhaat kengänhoitotuotteet?”, 
ihmetteli saksalainen Hikmet Sugoer, 
joka on johtava auktoriteetti sneaker-
yhteisössä, sekä myös Solebox ja Sonra 
-tennareiden menestyksen takana.

MITÄ UUTTA ON kekSITTY?     
✓  MIDSOLEN HOITO. Vaalealle reunakumille suunnatut tuotteet, 

joilla saadaan lika todella tehokkaasti irti, sekä täysin uusi konsepti jossa 
tehdään reunakumille suojakalvo pintaan, joka estää lian tarttumisen kumiin ja 
suojaus torjuu myös auringon UV-säteiden vaikutukset, jotka kellastavat kumia.

✓ SUOJAUS JOKA KESTÄÄ. CARBON-suoja-aineet ovat uutta teknolo-
giaa, joka on vienyt suojaamisen uudelle tasolle. Yhdellä käsittelyllä saadaan to-
della pitkäikäinen suoja vettä ja likaa vastaan, joka kestää myös hyvin kulutusta.

✓  PUHDISTUS JA HOITO. CARBON-puhdistus- ja hoitoaineet ovat todella 
laadukkaita reseptejä, jotka ottavat tehokkaasti lian irti sekä hoitavat materiaalia 
ja kirkastavat haalistuneen värin takaisin. 

✓  CARBON-tuotteet on kehitetty toimimaan erilaisilla materiaaleilla ja niiden 
yhdistelmillä joita lenkkareissa käytetään. Tuotteiden koostumus on myös hellä-
varainen aroillekin värjäyksille, sillä niissä ei käytetä kemikaaleja jotka, irrottavat 
materiaalista väriä. www.nahkakunta.fi
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